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UmhverfisráðuneytM

Raftœkjt- og rafelndatækjaúrgangur

Framvarp til laga 
um breytingu á tögum um meðbðndlun úrgangs, 

nr. 55/2003, með ffftari breytingum.
Siguibjðrg Scmundsdóttir dcáldarstjöri

* U mhverfisráðuneytið m
Fktkkar raf- og rafeindabúnaðar sem falla undir:
1. Stff  fcwiwl'ulJilri
2. T-fríi haœiiisoeki
3. Ujppfysingaaekiii- og fjankqriabúnaöur
4. Neytendabúnafiur
5. Ljðabúoaöur
6. Raf- og riftindaaeki (aö WlíSldum ttórum, fiatum tdgum dl iðnaöar)
7. Lcikfiliif, tónstimda-, íþrótta- og útivistaibtinaAur
g. [ jriminganeki (ið fritðidum ígrgðgiuvðrum og vðrum son b<ra smit)
9. Vðknmar og eftiriitstski
10. Sjátfialar

Umhverflsráðuneytið

Aðilar lem gegna tlcyldum
Framleiðandi og innflytjandi 
Sveitarfélðg
Þeir icm meðhöndla úrgang
Sldlakerfi
Stýrinefiid
Umhverfisstofeun
Umhverfisráðherra

* Umhverfisráðuneytið

Skyidur sveitarfélaga
Taka á móti úrgangi frá heimilum á 
sðfinmarstöðvum án endurgjalds 
Geta einnig teldð á móti frá atvinnurekstri en 
mega þá innheimta gjald vegna móttðku og 
geymslu
Veita leiðbeiningar um flokkun og skil á úrgangi 
á söfnunarstöðvar sinar 
Fjðldi gámastæða ákveðinn i reglugerð eftir 
umfingi sðfiiunarstððva

*

Umhverfisráðuneytið *
Skyidur framleiðenda

Bera ábyrgð á m sðlm dlm  úrgangs
raíiækja og rafeindatækja
MeðhSndhm úrgangs: söfriun (frá
sðfininantððvum sveitarffilaga),
geymsla, böggun, flokkun, flutningur,
endumotkun, endumýting,
pðkkun og fðrgun úrgangs
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Umhverfisráðuneytið
Merkja tæki sem undir lðgin falla
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Umhverfisráðuneytiö
Upplýsa kaupendur um hvar unnt sé að skila 
úrsérgœgnum tækjum og búnaði 
Að upplýsa að raftækjaútgangi írá 
heimilum megi skila án greiðslu 
Upplýsa um rétta meðhöndlun úrgangs 
til þeirra sem ha& slfkt með hðndum.
Innan árs ftá því tæld kemur á markað

* Umhverfljráöuneytíð
Eiga aðild að sameigmlegu sldlakerfi 
sem yfirtekur ábyrgð framleiðenda 
Veitir skilakerfi upplýsingar um 
innflutning sinn eða sölu 
Hver framleiðandi ber ábyrgð á kostnaði 
eftir hlutfálli innflutnings eða sölu 
Samningur við sidlakerfi kveður á um 
gagnkvæmar skyldur

Umhverflsráöuneytið

Greiðir til sldlakerfis eftir samningi þar 
sem gjald ræðst af hvaða tæld er um að ræða 
Framleiðandaberaðtilkynnasigtíl 
stýrinefiidar sem heldur skrá um 
innfhitning og framleiðslu og tryggir að 
allir 9éu aðilar að sldlakerfi 
Greiða gjald vegna skráningarkerfis

m Skyldur skilakerfis
• Tekur yfír ábyrgð framleiðenda á úrgangi og meðhöndlun hans með samningi
• Safhar úrgangi frá söfnunarstöðvum sveitarfélaga um land allt
• Tryggir að hann sé meðhöndlaður af aðilum 

með starfsleyfi til þess
• Fær ótímabundið leyfi frá Umhverfisstofhun 

(kr. 100.000)
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• Að taka við úrgangi í réttu hlutfalli við 
markaðshlutdeild þeirra sem aðild eiga að 
kerfinu

• Lætur stýrinefiid í té upplýsingar um að 
kröfur séu uppfylltar, um innflytjendur sem 
eru aðilar að kerfinu og lætur vita um 
breytingar á aðild
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Stýrinefiid
* Stjóm Úrvinnslusjóðs, sbr. lög um úrvinnslugjald, fer með hlutverk stýrinefiidar.
• Umhverfisráðherra skipar formann, einn eftir sameiginlegri 

tilnefhingu Samtaka fiskvinnslustððva og LÍÚ, einn frá SI, einn 64 SVÞ, einn frá FÍS og einn frá Sambandi íslenskra sveitarfélaga. Varaformaður sem skipaður er af ráðherra, 
eftir dlnefhingu stjómar, skal koma úr hópi stjómarmanna. Þurfi að kjósa um afgreiðslu mála skal atkvæði formanns ráða úrslitum fálli atkvæði jafnt.
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Hlutverk stýrinefiidar
* halda skrá yfir framleiðendur og innflytjendur og haía eftirlit með því að þeir séu skhtöir {skráningarkerfið,
* reka skráningaikerfi,
* safha upplýsingum M  skilakerfum um magn raf- og rafeindatækjaúrgangs og 

ráfistðfiin hans og vinnslu þeirra upplýsinga og skila þeim til Umhverfisstofhunar
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• rcikna hlutfell þess raf- og rafeindalaekjaúrgangs 
sem einstðkum skilakerfum ber að safha í samrasmi við markaðshlutdeild,

• meta hvort skilakerfi uppfylli skyldur sínar
• meta hvort skilakerfi getí staðið undir Qárhagslegum skuldbmdingum sínum
• taka ákvörðun um staðfestingu eða synjun 

samninga um skiptingu landssvæða.

15.2J00S 14

Umhverfisstofiiun
Veitir skilakerfum leyfi 
Fylgist með meðhöndlun úrgangs
Hefur eftirlit með að ná markmiðum 
Kotna upplýsingum til almennings, 
stjómvalda og ESA

Reglugerðir
• ^ölda gámastæða á söfhunarstöðvum 

sveitarfélaga sem þeim ber að bjóða upp á
• bann við sölu á raf- og rafeindatækjum sem 

ekki er unnt eða erfitt er að endumota eða 
endumýta,

• útflutning,
• lágmaikskröfur um meðhöndlun
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• nánarí íkvæði um slnldu framleiðenda, innfiy^eoda, svdtarrelaga og seljenda til að iqjplyrá kaupendur raf- og rafeiiKlatsekja,
• merking raf- og rafeindataeki
• skykhir innflytjanda vegna sðlu ipóstverslun, netvenlun eða á sambœrilegan hátt beint til heimila
• markmið um sö&un endumýtingu ogendumotkun og hlutverk Umhverfústofhunar til að hafa eftirlit inefi því að þau maikmið náist,

• skrá yfir þau raf- og rafeindatæki
• hvenær og hvemig skilakerfi sækja gáma ftá söfiiunarstöðvum sveitarfélaga,
• nánari útfærslu á skyldu stýrinefndar til að safna iqjplýsingum frá skilakerfum um magn raf- og rafeindatækjaúrgangs og ráðstöfun hans, vinnslu þeirra upplýsinga og skil á þeim til Umhverfisstofiiunar
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Samráð Tímasetningar
• Gert ráð fyrir að frumvarp verði lagt fyrir

fljótlega
* Stýrinefnd, skilakeifi og Samband • Framleiðendur og innflytjendur skulu skrá

sveitarfélagaveita umsagnir um reglugerftir sig fyrir 1. maí 2008
• Ábyrgð flyst 1. október 2008 og þá verður

skilakerfi að hafa tekið til starfa
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